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ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ В УМОВАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 
НА ЗАСАДАХ ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ 

Системоутворюючою якістю особистості є суб'єктність, тому організація 
особистісно зорієнтованого навчання має будуватися на основі 
індивідуальної освітньої програми, яка враховує соціально-педагогічний 
досвід особистості в процесі навчання і сприяє реалізації рівневої стратегії, 
диференціації та індивідуалізації, що забезпечує елективність у виборі 
змісту, методів і форм навчання. 
Ключові слова: особистісно зорієнтоване навчання, суб'єктність, суб'єктний 
досвід, соціально-педагогічний досвід. 

Системообразующим качеством личности является субъектность, поэтому 
организация личностно ориентированного обучения должна строиться на 
основе индивидуальной образовательной программы, учитывающей 
социально-педагогический опыт личности в процессе обучения и 
способствующей реализации уровневой стратегии, дифференциации и 
индивидуализации, обеспечивающей элективность в выборе содержания, 
методов и форм обучения. 
Ключевые слова: личностно ориентированое обучение, субъектность, 
субъектный опыт, социально-педагогический опыт. 

The backbone quality of personality is subjectivity, therefore, the organization of 
personal-oriented education should be based on individual educational program 
which takes into account socio-pedagogical experience of person in educational 
process and contributes to implementation of strategy levels, differentiation and 
individualization, provides electivity in content choice, methods and forms of 
studying. 
Keywords: personal-oriented learning, subjective experience, socio-pedagogical 
experience, individual educational program. 

Основним завданням післядипломної освіти є забезпечення професійно-

особистісного розвитку педагога на засадах особистісної педагогіки. 

І. Якиманська розглядає суб’єкта навчання як особистість, 

системостворювальною якістю якої є суб’єктність. Зміст суб’єктного досвіду 

залежить від попереднього досвіду життя особистості, його перетворення під 

впливом різних джерел інформації та навчання. Саме тому, на думку 

С. Яценко [3], сучасна освіта, зокрема в контексті організації особистісно 

зорієнтованого навчання, може й має закладати засади розуміння світу як 

динамічно змінного, у якому особистість перебуває в стані постійного творення 

цього світу і самої себе. Під час організації навчальної діяльності здобувачів 

освіти в умовах післядипломної освіти будуємо освітній процес із урахуванням 
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провідного типу суб’єктного досвіду, ураховуючи особливість сприйняття 

ситуації, мотивацію, особистісну орієнтацію, конструктивність, здатність 

контролювати власні дії, засоби самовираження, самореалізації в динаміці 

навчальної ситуації, доцільність використання провідного типу суб’єктного 

досвіду в конкретній навчальній ситуації, результативність використання цього 

досвіду в навчальній ситуації [2]. 

Навчання не стільки задає вектор розвитку, скільки створює для цього всі 

необхідні умови, і його мета полягає не в плануванні загальної, обов’язкової для 

всіх лінії розвитку, а в тому, щоб допомогти кожній особистості, урахувати її 

досвід пізнання, допомогти вдосконалити свої індивідуальні здібності, 

розвиватися як особистість. На нашу думку, технологія організації особистісно 

зорієнтованого навчання здобувачів освіти в умовах післядипломної 

педагогічної освіти має включати: етап діагностики соціально-педагогічного 

досвіду; етап організації диференціації навчання на основі індивідуальних 

освітніх програм; аналітично-корекційний етап [1]. 

В умовах реалізації особистісно зорієнтованого підходу в закладі 

післядипломної освіти набуває значення навчання на основі диференціації 

навчального процесу. Технологізація особистісно зорієнтованого процесу 

передбачає підбір дидактичного матеріалу й розробляння методичних 

рекомендацій для його використання, конструювання типів навчального діалогу, 

навчального тексту, форм контролю за особистісним розвитком здобувачів 

освіти під час оволодіння знаннями. Дидактичне забезпечення дає можливість 

реалізувати принцип суб’єктності та правильно побудувати особистісно 

зорієнтований процес. 

Організація навчальної діяльності відбувається з урахуванням мотивів 

навчання, які можуть бути однакові для здобувачів освіти всіх груп і 

враховувати специфічні мотиви, а це передбачає розроблення індивідуальних 

освітніх програм із урахуванням актуальних проблем стосовно тієї чи іншої 

категорії здобувачів освіти і дозволяє диференціювати навчальний процес. 

Індивідуальні освітні програми мають бути доповнені певними темами, 

курсами, формами, методами проведення занять (лекції, семінарські, 

лабораторні заняття, дискусії, «круглі столи», ділові й рольові ігри, 

моделювання, практикуми з проблеми, що цікавлять певну групу здобувачів 

освіти). Особливу увагу необхідно приділити розробленню тематики та змісту 

спецкурсів, щоб уникати будь-якої випадковості й виконувати функцію 

задоволення потреб здобувачів освіти. 
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ОСВІТА ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ ЯК ЧИННИК ГЕНДЕРНОЇ РІВНОВАГИ 

Автором запропоновано аналіз гендерної складової соціального процесу, а 
саме такої як освіта впродовж життя. 
Ключові слова: освіта впродовж життя, гендерна рівність, компетентності. 

Автором предложен анализ гендерной составляющей социального процесса, 
а именно такой как образование в течение жизни. 
Ключевые слова: образование в течение жизни, гендерное равенство, 
компетентности. 

The author offers an analysis of the gender component of such a social process as 
lifelong education. 
Keywords: lifelong education, gender equality, competencies. 

Цивілізаційне ставлення до гендерної проблематики у сучасній Україні є 

ознакою системних перетворень та ілюстрацією процесу формування гендерної 

свідомості. Що, у свою чергу, сприяє встановленню гендерної рівності як 

провідної стратегії розвитку кожної без винятку країни. 

Реалізація принципу гендерної рівності передбачає створення належних 

умов для реалізації соціально-рольового статусу як жінок так і чоловіків. 

«Рівність соціальних статей насамперед зумовлена рівністю їхніх прав та 

свобод і рівністю можливостей» [1, с. 292]. 

Важливим чинником соціальних перетворень, спрямованих на суспільний 

прогрес, на створення умов для представників обох статей для збалансованості 

можливостей їх розвитку, для подолання усіх форм історичної несправедливості 

щодо ставлення до них і оцінки результатів їхньої діяльності, забезпечення 

умов для саморозвитку й самовираження жінки й чоловіка у різних сферах 

діяльності є освіта впродовж життя. 

Адже, метою даної розвідки передбачається аналіз гендерної складової 

такого соціального процесу, як освіта впродовж життя, та обґрунтування її ролі 

й значення у формуванні професійних, соціальних та особистісних якостей, 

набуття необхідних умінь і навичок чоловіків і жінок. Зазначимо, що сучасна 

наука має низку фундаментальних праць, присвячених дослідженню проблем 
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